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Verkennieuw nederland

verkenning nieuw nederland

Onderzoek door iedereen
Lees ‘Publieken Onderzoeken’ 

van Floor Basten, initiatiefnemer van [campus]OrléoN
www.verkenningnieuwnederland.nl

nieuwe groepen onderzoekers 

verbinden nu 

de productie van kennis 

met het oplossen van vraagstukken in de samenleving



Publiek onderzoek kan 
door iedereen 
geinitieerd worden 
en ook iedereen die 
belang bij het onderzoek heeft, 
kan zich erbij aansluiten

‘

‘
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De verbinding is gelegd en onderzoek staat mid-
den in de samenleving. Het was even wat heen 
en weer schuiven met budgetten en een licht door 
elkaar rammelen van attitudes, maar nu kan dan 
elke professional, beleidsmaker of geïnteresseerde 
burger net als elke wetenschapper deelnemen aan 
bestaande onderzoeksgroepen of nieuwe onder-
zoeksgroepen starten. Waar voorheen onderzoek 
vooral voorbehouden was aan wetenschappers en 
instituties, verbinden nu nieuwe groepen onderzoe-
kers de productie van kennis met het oplossen van 
vraagstukken in de samenleving. Dat heet sinds 
kort publiek onderzoek. 

Impact

Sommige gebeurtenissen of  kwesties hebben 
een impact op de samenleving waardoor groe-
pen mensen zich betrokken voelen. Deze groe-
pen mensen noem ik publieken. Sommige van 
deze publieken zijn groot, omdat de kwesties 
een grote impact hebben. Klimaat en krimp, om 
er maar eens een paar dicht bij huis te noemen, 
zijn voorbeelden van wat sociologen als Beck 

en Giddens in de vorige eeuw de democratise-
ring van risico noemden. Andere publieken zijn 
klein, omdat de kwesties weinig mensen aan-
spreken. Stromingen in de muziek- en kunst-
scène zijn typische voorbeelden van de estheti-
sering waar Maffesoli en Lasch zo’n vijfentwintig 
jaar geleden over spraken; stromingen die door 
hun aard nu eenmaal slechts kleine scharen van 
hartstochtelijke liefhebbers mobiliseren. Deze 
publieken is al eerder onderzoekend vermogen 
toegedicht door hun niet-aflatende zoektocht 
naar wat samenlevingen nog wel eens verbor-
gen willen houden. Publiek onderzoek vraagt 
om een organisatie van onderzoek die nieuwe 
onderzoeksruimte creëert, waardoor meer men-
sen in staat zijn te onderzoeken.

Het is mooi om zo’n eeuw na het uitdenken van 
het concept ‘publiek’ door John Dewey en an-
dere Amerikaanse pragmatisten de mogelijkhe-
den te zien voor publieken om zelf  onderzoek te 
doen. Publiek onderzoek kan door iedereen ge-
ïnitieerd worden en ook iedereen die belang bij 
het onderzoek heeft, kan zich erbij aansluiten. 

Publieken onderzoeken in 2021
Floor Basten, initiatiefnemer van [campus]OrléoN
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Door een andere organisatie en financiering van 
onderzoek komen mensen en middelen beschik-
baar voor heterogene netwerken van onderzoe-
kers, professionals, beleidsmakers, burgers, on-
dernemers en anderszins belanghebbenden bij 
een maatschappelijk thema. 

Zo rond de millenniumwisseling heette dat 
transdisciplinair onderzoek, maar dat begrip is 
verlaten omdat het te zeer geassocieerd werd 
met universiteiten en academische onderzoe-
kers die de onderzoeksvraag formuleren en 
daarmee de onderzoeksagenda bepalen; die 
bovendien de middelen genereren voor onder-
zoek en daarmee dus eenzijdig verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteit van de resultaten. Publiek 
onderzoek kan daarentegen door iedereen ge-
ïnitieerd worden en ook iedereen die belang bij 
het onderzoek heeft, kan zich erbij aansluiten. 
Binnen het publiek geldt een gedeelde verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van het onder-
zoek. Maatschappelijke relevantie, als criterium 
in opmars sinds het begin van het nieuwe mil-
lennium, wordt steeds gemakkelijker bereikt 
omdat kennisontwikkeling en het experimente-
ren met handelingsalternatieven hand in hand 
gaan binnen praktijken waar het vraagstuk zich 
afspeelt. 

Met publiek onderzoek komen een aantal zaken 
samen. 

Ten eerste biedt het de mogelijkheid om on-
derzoek te doen naar gebeurtenissen die een 
zekere impact op de samenleving hebben. 

Ten tweede maakt het het mogelijk dat an-
dere dan traditioneel aan onderzoek gelieerde 
beroepsbeoefenaren onderzoekend aan de slag 
gaan. Dat is niet alleen een verrijking van me-
thoden, technieken en kennisbronnen, maar 

ook een kans voor nieuwe onderzoe-
kers. 

Ten derde kan deelname aan pu-
bliek onderzoek spin-off  hebben 
voor slimmer organiseren van werk, 

markt en samenleving en daarmee bij-
dragen aan de kennissamenleving waarin 

kennis niet afgeschermd wordt achter octrooien 

en bedrijfsgeheimen, 
maar gedeeld wordt. 
Koploper zijn in ken-
nisdeling is het nieuwe 
concurrentievoordeel en dat kan 
alleen bevestigd worden door te 
laten zien wat je in huis hebt. En 
tot slot maakt publiek onderzoek duidelijk dat 
het sturend vermogen van een samenleving niet 
beperkt blijft tot wat een overheid kan. 

Deze samenkomst leidt tot een aantal voorde-
len:

Maatschappij-nabijheid: 

Het voordeel van transdisciplinair onderzoek 
blijft behouden en dient nu onderzoeks-
vragen die uit de samenleving naar voren 
komen. Dit voordeel betrof  het multidisci-
plinaire karakter en de diversiteit aan kennis-
achtergronden (academisch, professioneel, 
ervaringsdeskundig) die ervoor zorgen dat 
complexiteit niet kunstmatig gereduceerd 
wordt tot wat één disciplinaire expertise kan 
bevatten, maar hanteerbaar gemaakt wordt 
door een veelheid aan ervaring uit discipli-
nes en expertises.

Integratie met leven lang leren/onderzoeken:

Als nieuwe onderzoekers de smaak te pak-
ken krijgen, dan kunnen zij de gang terug 
(mogelijk eerst via het hoger onderwijs) naar 
de universiteit maken en als masters of  bui-
tenpromovendi een academische graad ha-
len. Een leven lang leren was als slogan al 
halverwege de jaren negentig van de vorige 
eeuw bedacht, maar kan nu concreet realiteit 
worden door aan de deelnemers aan publiek 
onderzoek vouchers te verstrekken waarmee 
ze zich tijdens maar ook nadat hun eigen on-
derzoeksvraag beantwoord is verder kunnen 
ontwikkelen tot zich een nieuwe vraag van 
hun gading aandient.

Open source: 

De uitkomsten van publiek onderzoek zijn 
openbaar, toegankelijk, snel teruggekoppeld 
aan de praktijk en niet voorbehouden aan 
houders van dure abonnementen op weten-
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schappelijke journals, omdat het onderzoek 
met publiek geld gefinancierd wordt. Zo 
geeft publiek onderzoek anno 2021 vorm 
aan open source kennisproductie waar de 
gehele samenleving van kan profiteren. 

Civiele bestuurskunde (als term geïntrodu-
ceerd in 2010):  

Het besturend vermogen van de samenleving 
wordt onderkend door de uitkomsten van pu-
bliek onderzoek serieus te nemen. Vaak zijn 
die uitkomsten nodig om de weg naar po-
litieke besluitvorming te bereiden. Daarmee 
levert publiek onderzoek de mogelijkheid 
aan de samenleving om zichzelf  te besturen. 
De overheid is in deze het maatschappelijke 
orgaan dat ervoor zorgt dat de samenleving 
zichzelf  kan onderzoeken en op basis daar-
van zichzelf  kan besturen. 

 
Publiek onderzoek is geen vervanger voor wat 
voor ander, reeds bestaand onderzoek dan ook. 
Universiteiten en kennisinstellingen blijven be-
staan en gewaardeerd voor hun werk. Deson-
danks geeft de overheid niet méér geld uit aan 
onderzoek. In een oud economisch model zou 
dit betekenen dat publiek en ander onderzoek 
onderling concurreren om de middelen. In 2021 
blijkt het echter te leiden tot netwerken die zich 
contingent vormen naar de maatschappelijke 
kwesties die spelen. De dragers van deze net-
werken verspreiden door hun migratiegedrag 
van het ene naar het andere publiek de kennis 
die ze gaandeweg opdoen. In 2021 weet men 
dat publiek onderzoek en de mensen die hierin 
meedoen het onderzoekend vermogen van de 
samenleving verhogen. 

Over de auteur
Floor Basten is initiatiefnemer van [campus]
OrléoN. [campus]OrléoN staat voor onderzoek 
midden in de samenleving. Om dit mogelijk te 
maken, bieden de leden van dit netwerk hun 
expertise aan op een marktplaats. Zij voeren 
zelf  onderzoek uit voor opdrachtgevers en on-
dersteunen daarnaast collega-onderzoekers. 
Samen vormen zij een gemeenschap die het 
belang ziet van een onderzoekende samenle-
ving en zich ervoor wil inspannen om die waar 

te maken. [campus]OrléoN biedt, met andere 
woorden, een ruimte waar onderzoekers hun 
maatschappelijke betrokkenheid kunnen laten 
zien. Meer info op www.campusorleon.nl.

In 2021 weet men dat publiek 
onderzoek en de mensen 
die hierin meedoen het 

onderzoekend vermogen van de 
samenleving verhogen

‘ ‘
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...

DE ACHTERKANT OP Z’N KOP. VOOR WIE ECHT NIEUWSGIERIG IS. Power to the pensions (Adrian de Groot Ruiz) – Curatieve gezondheidszorg  (Joost 
Zaat) – Zin en onzin van kwaliteits indicatoren in de Zorg (Annemarie van Dalen) – Anders Rijden, Beter Ondernemen (Bas Pastoor) – Energy Banking 
(Camiel Versluis) – Tijd voor Rijksdatastaat (Margot Weijnen en Judith Schueler) – Nieuwsgierig, durf jij dat nog te zijn (Elsbeth Koek) – Kiesrecht 
2019 (Guido Enthoven) – Eigenwijs blijven dromen (Menno Lammers) – Sociale netwerken in krachtwijken: kans voor participatie (Laura Hornick – 
Economie: een kwestie van geloven (Julien Haffmans) – Van massaproductie naar productie door de massa (Jurgen van der Heijden) – Schetsen voor 
authentiek leiderschap (Els Schopman) – Lang leve de bouw! (Klaartje Molthof en Marleen Sanders) – Waarom onderwijs? (Meike van de Linde) – Zelf 
doen! (Jurriaan Cals) – Wie heeft er wat te melden? (Floor Jaspers) – Opheffen is de maat voor succes (Jeroen Fikkers en Hester van der Burg) – De 
tien onderwerpen van Nederland (Jan Turk) – Staat van geest is staat van zijn (Marjorieke Glaudemans) – 100 jaar Chinezen in Nederland (Yung Lie) – 
Publieken onderzoeken in 2021 (Floor Basten) – Inspirerend onderzoek (Derk Jan Stobbelaar en Jet Proost) – Toegang tot opdrachtonderzoek (Guido 
Enthoven). Met dank voor de redactie en vormgeving aan:
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 

geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 

andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-

trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 

zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 

aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-

dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 

kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 

verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 

dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 

geen garantie kennen uit het verleden.Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 

Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 

waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 

buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 

van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 

is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 

dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 

Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 

te gaan...
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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